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N Değerli Rotaractör Dostlarım, 
 

Rotavizyon aralık sayısında sizleri farklı konulardan içeriklerle 
karşılıyoruz. 

 
benim kadrajım’da sevimli dostlarımızın fotoğraflarını sizler için 

derledik. Fotoğraf gönderen tüm Rotaractörlere teşekkür ederiz. 
Gelecek ay gün doğumu ve gün batımı fotograflarını bekliyoruz. 
aralık ayının 15’ine kadar fotografları RoYs üzerinden veya mail 

ile iletebilirsiniz. Fotoğrafları iletirken isim soyisim ve kulübünüzü 
belirtmeniz yeterlidir. benim kadrajıma yoğun ilgi bizi mutlu 

etsede aralık ayından itibaren yayınlayacağımız fotoğrafları 
20 ile sınırlayacağız. 

 
Her sayımızda olduğu gibi kulüblerden haberler, ocakbaşı, 
happy hour ve hobi gruplarından haberleri derledik.  kültür 

sanat bülteni ile birlikte “kültür 101” köşemiz dergimizi 
zenginleştirmeye devam ediyor. aralık ayında gerçekleştirilecek 

eğitimlere akademi bölümünden ulaşabilirsiniz. 
 

Rotavizyon’un hazırlanmasında çok büyük katkıları olan 
takımıma tekrar teşekkür ediyorum.



4

İdil Hız
agora Rotaract kulübü

DEPREM SONRASI ÇOCUK PSİKOLOJİ
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Deprem, yer aldığı coğrafyada oluşturduğu yıkımlar nedeniyle 
insanların yaşamlarını derinden sarsma ve psikolojik açıdan derinden 
etkilemektedir. Deprem sonrası genellikle fiziksel yaralanma tedavileri, 
barınaklar, yaşam kurtarılması gibi durumlar daha fazla yer alırken 
psikolojik durumlar çoğu kez kendi haline bırakılır. Depremin insan 
psikolojisine ve çocuk psikolojisine etkileri oldukça derindir. Deprem 
sonrası birtakım durumlar meydana çıkar. kendini suçlama, uyku 
sorunları, öfke ve iştahsızlık, dikkat dağınıklığı, kabuslar, sallanıyor 
hissi, olayı devamlı hatırlamak, kolay irkilmek, gelecekle ilgili plan 
yapamamak, yabancılaşma (başkaları beni veya yaşadıklarımı 
anlamıyor hissi), olayı hatırlatan durumlarda huzursuz olma ve bu 
durumlardan kaçınma görülür. Depremin psikolojik açıdan hasarının 
derin olmaması için normalleştirme önemlidir. kişinin yaşadığı olayı 
tekrar ortaya çıkarıp anlatması, canlandırması izin verip, düşüncelerini 
kontrol edebilmesini sağlar. Duygularını bastırmadan, çevresindekilerle 
iletişim halinde olması önemlidir. bir diğer önemli kısım ise, deprem 
sonrası mümkün olduğunca rutinlere dönebilmek. kişi, gün içinde 
oluşturduğu rutinleri deprem sonrası şartlar ve koşullar mümkün olduğu 
sürece yapmalarına teşvik edilir. “Deprem oldu, korktun. çok normal. 
Şimdi en çok korktuğun şeyi, yaşadığın duyguyu bul ve kabul et” 
çalışması yapmak duyguların kabulü için oldukça verimlidir. 
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Depremi Yaşayan Çocukların 
Psikolojisinde Neler Oluyor?

 Depremi yaşayan 
çocukların vereceği tepkiler ve 
anlamlandırmalarına yaşlarına göre 
değişim gösterir. çocuklar, duygularını 
anlatmakta deneyimsizlerdir. çocukların 
ağlaması, titremesi, tepki vermesi, 
yazması, çizmesi en önemlisi de 
oyun oynaması oldukça değerlidir. 
oyun çocuğun dilidir, oyuncaklar 
ise kelimeleridir. çocuklar korkularını, 
öfkelerini, yaşadıkları durumu 
anlamlaştırması oyun ile sağlanır. 
çocuk kendini güvende hissetmek 
ister, çocuğa özel zaman yaratıp 
onunla konuşmak, onu dinlemek, 
aktiviteler yapmak sorunun kısa sürede 
çözülmesine katkı sağlayacaktır. İki 
haftayı geçen şiddetli durumlarda 
profesyonel destek almaları gerekebilir. 
bu travmanın çözümlenememesi 
halinde, ileriki süreçlerde depresyon ve 
anksiyete ortaya çıkabilir. aynı zaman 
okul başarısını ve bilişsel gelişimini 
olumsuz yönde etkileyebilir.
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Çocuklarla deprem konuşurken özen göstermemiz gereken 
noktalar nelerdir?

 -Öncelikle korkularını yaşamalarına izin verin, ağlasınlar, 
titresinler, konuşsunlar, yazsınlar, çizsinler, oynasınlar. oyunun 
iyileştirici gücünü kullanın.
 -çocuklara yaşlarına uygun bir şekilde, basit bir dille 
depremi anlatabilirsiniz.
 -Tedbirlerinizden bahsederek onları rahatlatıp, güvende  
hissetmelerini sağlayabilirsiniz.
 -çocuklarınızı kaldıramayacaklarını düşündüğünüz 
görüntülerden uzak tutunuz.
 -çocuklar ebeveynlerini rol model alırlar bu nedenle 
yetişkin olarak sakinliğinizi korumanız önemlidir fakat sizler de 
duygularınızdan çocuklarınıza bahsedebilirsiniz.  



8

DE
PR

EM
 S

O
N

RA
SI

 Ç
O

C
UK

 P
Sİ

KO
LO

Jİ
 Duygusal iyileşme bütün bireylerde farklı şekilde 
gerçekleşir. Travmayla başa çıkabilmek için standart bir yöntem 
yoktur. Travmanın psikolojik etkileri tamamen geçmeyebilir. 
Fakat iyileşme sürecinde daha az şiddetle tepki verirler. 
Duygusal iyileşme inişli çıkışlı gerçekleşebilir. kimi zaman stresli 
yaşam olayları karşısında yeniden kendini gösterebilir. bu 
bağlamda, kişinin iyileşmek için hedefler belirleyip, güvenilir 
kişilere duygularını açması iyileştirmeyi kolaylaştırır. 

 Deprem süreci ile ilgili konuşmak istemeyen çocuk ya da 
yetişkin zorlanmamalıdır. kendisi istediğinde duygularını rahatlıkla 
aktarabileceğini bilmeli, bu güven ortamı sağlanmalıdır. 
Travmalardan sonra genellikle “geleceğe karşı isteksizlik” 
meydana gelir. Rutinlerine geri döndürmeye yönelik çalışmalar 
yapılmalı, çaba sarf etmenin önemi açıklanmalıdır. bunları fark 
edip, çözüm aramak iyileşmeyi kolaylaştıracaktır. 
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Dilay Şahin
osmangazi Rotaract kulübü

fELSEfE NEDİR?
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 Felsefe aklın bir ürünüdür . bireyin kendisi, hayatı, yaşadığı 
toplum, dünya ve evren üzerinde düşünmek suretiyle ortaya 
koyduğu bilgilerin oluşturduğu disiplindir. Felsefe, bir düşünme 
etkinliği sonucunda elde edilmiş düşünceler ise başka bireylere bu 
düşünceler öğretimle öğretilebilir.

 Felsefe aynı zamanda tarihsel bir sürecin ürünüdür. bu 
tarihselliğin sistematik kavranması ancak felsefe ile olanaklıdır. 
Felsefenin ne olduğunu analiz etmek için önce felsefenin nasıl ele 
alınması gerektiğine karar vermek gerekir.
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 Felsefe Nedir? 
 sorusunda amaç bir tek ve doğru tanım yapmak değildir, 
aksine felsefeye birçok farklı açıdan yaklaşarak birçok tanım 
yapmaktır. Tanımların çokluğu felsefeyi daha karmaşık veya belirsiz 
yapmaz, tersine onun ussal düşünme etkinliğinin çeşitliliği olarak 
ortaya çıkmasını sağlar. Felsefenin merak ve şaşkınlıkla ortaya çıktığı 
üzerinde durulmaktadır. Felsefenin bir tür yaşama sanatı olduğu 
tanımından kalkarak,felsefenin bireysel, toplumsal, ulusal ve evrensel 
etkileri analiz edilmektedir.
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 Felsefe Nedir? 
 sorusunun tek bir cevabı yoktur fakat felsefenin konularının 
incelenmesiyle felsefenin ne olduğunun daha iyi anlaşılacağı 
vurgulanır. Temele aklı alan felsefe ancak yöntemli düşünme 
ile gerçekleşebilir. bu nedenle sistemli ve dizgeli düşünmenin 
başlamasıyla felsefe başlar.
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ceren arsal
Rotavizyon Takımı

ERİSTİK DİYALEKTİK: hAKLI ÇIKMA SANATI
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 Var olduğumuz günden beri haklı olduğumuzu kanıtlamaya 
çalıştığımız bir tartışma halindeyiz. Desteklediğimiz politikacılar, 
sevdiğimiz oyuncular, tercihlerimiz gibi birçok konuda sanki ucunda 
bir ödül varmış gibi sürekli tartışır, haklı çıkmaya çalışırız. Fikirlerimizin 
insanlara dikte etmek ve onlarca kabul edilmesini sağlamak 
kendimize daha çok güvenmemizi sağlamaktadır.

 sizleri haklı çıkma konusunda yeni yollar öğrenmenizi 
sağlayacak süper gücünüzle tanıştırmak istiyorum ; Eristik Diyalektik.  
kelime anlamı bakımından eristik, didişimci, diyalektik kelimesi 
ise mantık ile eş anlamlı olarak tanımlanmıştır. karşıt kavramların 
çatışmasıyla yeni oluşların, olguların meydana gelmesi, bu 
tanımlamayı diyalektik kelimesi için yapabiliriz. Diyalektik bir 
konuşma sanatı ve akıl yürütme yöntemidir. Diyalektik ile bir önerme 
çürütülür ya da ileri sürülüp ispatlanır ve bu, konuşmacıların soru ve 
cevaplarıyla yapılır.

ünlü alman filozof arthur 
schopenhauer Eristik 
Diyalektik’i  haklı çıkacak 
şekilde tartışma sanatı olarak 
tanımlamış, 38 adet yöntemin 
yer aldığı Eristik Diyalektik  
isimli kitabında 38 hile yoluyla 
bir tartışmadan nasıl galip 
çıkılacağını anlatmıştır. 
kitaptaki 38 hile, tartışmada 
savunduğu şey doğru olduğu 
halde hileli argümanlara 
kurban gidenler için kullanışlı 
bir bilgi oluşturur.
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“Genellikle herkes, kendisine yanlış ya da şüpheli göründüğünde bile 
savını kabul ettirmek ister. Bunun için gerekli araçları herkese kendi 
kurnazlığı ve kötülüğü bir ölçüde temin eder. Tartışmalar sırasında 
edinilen günlük deneyim bunları bize öğretmektedir; yani herkesin 
kendi doğal mantığı olduğu gibi kendi doğal diyalektiği de vardır. 

Ama bu doğal diyalektik hiç de doğal mantık gibi güvenilir değildir.”

 arthur schopenhauer’e göre taraflar iyi olmadığı sürece 
, objektif doğru hiçbir zaman savunulamayacaktır. bu sebeple 
kişiler haklı gördükleri ve doğruluğuna inandıkları görüşleri en 
başarılı şekilde savunabilmelidir. bunu için de muhalifin ve 
kendimizin yaptığı hileler bilinerek durum karşısında, tartışmada 
haklı çıkılmalıdır. ancak schopenhauer bunlara değinirken türlü 
hile ve ayak oyunları yoluyla haklı çıksak bile bunun gerçeği 
değiştirmeyeceğinin de bilincinde. arthur schopenhauer  kitabın 
giriş bölümünde, tartışırken objektif doğruyu dikkate almamayı 
öğütlerken son maddede şu sözler yer alır; E
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“Yalnızca iyi tanıdığın, saçma sapan şeyleri savunmayacak 
kadar anlama yetisine sahip olduğunu ve utanılacak durumlara 
düşmeyeceğini bildiğin kişilerle tartış; otoritenin dikte ettiklerine 

göre değil, nedenlere, gerekçelere dayanarak tartışmayı 
bilenlerle; sunulan nedenleri dinleyip dikkate alanlarla; ve nihayet, 
gerçeğe değer veren, karşı tarafın ağzından bile olsa iyi nedenleri 
memnuniyetle dinleyen ve doğruyu karşı taraf söylediğinde, yani 
kendisi haksız olduğunda da bunu hazmedebilecek kadar adalet 

duygusuna sahip olanlarla tartış. Demek ki yüz kişi içinde tartışmaya 
layık bir kişi bile zor çıkar. Geri kalanı ise bırakın ne isterlerse onu 

konuşsunlar, çünkü budalalık insan hakkıdır.”

 kitapta yer alan hilelerden 
bir kaçı şu şekilde;

hile 1. Genişletme; muhalifin 
iddiasını doğal sınırları ötesine 
çekmek çünkü bir iddia ne kadar 
genel olursa, saldırılara o kadar 
açık olur.
hile 2. Eşadlılık; bir kelimeyi gerçek 
anlamından uzaklaştırma.
hile 7. bir anda çok soru sorma; 
birden fazla soruyu hızlıca 
sorarak muhalifin doğru konuya 
yönelerek düşünmesi engellenir.
hile 27. Öfkede zaaf arama, 
muhalifin zayıf olan tarafını 
yakalamak için öfkelendiği 
konuyu tekrarlamamız gereklidir.
hile 31. anlamazdan gelme, 
muhalifle alay ederek seyirciye 
konunun anlamsız olduğu 
fısıldanmış olur. E
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 Doğru olanı savunmak ve dile getirmek her zaman yeterli 
olmadığı gibi bizi kazanmaya götürecek yolda kendimizi ne 
şekilde savunduğumuz çok önemlidir. bir tezin objektif olarak 
doğruluğu yerine dinleyiciler için geçerliliğine odaklanan, her türlü 
tartışmada  karşı tarafı yenmenin yollarını felsefi hileler ile açıklayan 
schopenhauer ‘in bu kitabı günümüz siyasetçilerini anlamamızı da 
sağlayacaktır. kitabı okuyup hayatınıza uyguladığınızda, size hak 
vereceklerine eminim. kısacası kitabı okuyun ve hileleri kullanarak 
karşı tarafı alt etmenin tadını çıkarın.
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müge kurtuluş
karşıyaka Rotaract kulübü

v

hIV İLE YAŞAMAK



19

 Öncelikle belki de 
HıV’in bir enfeksiyon ve bir 
hastalık olmadığını söylemekle 
başlayabiliriz. cinsel yolla 
bulaşan hastalıklar tanımı da 
bu yüzden yanlıştır, cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonlar demek 
daha doğru olacaktır. bunun 
bir sosyal altyapısının olması, 
bu ifadeyi kullanırken kişilere 
duyduğumuz saygıyla birlikte, bu 
tarz kullanımlara dikkat etmemizi 
de gerektirir. mesela “bulaşmak, 
kapmak” vb. ifadeler yerine 
“enfekte olmak” da  daha 
doğru bir ifade olacaktır. 

 HıV çok uzun yıllardır tedavi edilebilen ve kişilerin günlük 
yaşamlarını dahi etkilemeyen bir enfeksiyona dönüşmüş durumda. 
Türkiye’de yaşayan bir Türk birey HıV ilaçlarına ücretsiz erişebilir. 
aynı zamanda temas öncesi prEp ile enfeksiyondan korunmak 
mümkündür. buna ek olarak pEp kullanarak da riskli bir temastan 
sonra (72 saat içerisinde) uygulanan 28 günlük bir tedavi ile 
HıV’in vücuda tutunması da engellenebilir. bunların hepsi doktor 
kontrolünde alınmalıdır tabii ki.
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  Tedaviye başlandıktan sonra 
amaç kişinin bağışıklık sistemini 

güçlendirmektir. burada özellikle 
bir hücreden bahsetmek gerekiyor, 

cD4. bu hücreler bağışıklık sisteminin 
temelini oluşturmaktadır ve HıV 
pozitif bir bireyde cD4 sayısının 
miktarı kişinin durumu hakkında 

pek çok bilgi vermektedir. bu 
sayının yüksek olması kişinin 

bağışıklık sisteminin güçlü olduğunu 
göstermektedir ve tedavideki amaç 

da bunu artırmaktır. aynı zamanda 
bu ilaçla birlikte virüs saptanamaz 

noktaya geldikten sonra ve bu 
değer 6 ay kadar stabil kaldığı 
takdirde, kişilerin partner veya 

partnerlerine virüsün geçme ihtimali 
gibi bir durum oluşmaz. 

  kişiler ancak geç tanı konulursa, 
tedaviye ulaşamazlarsa veya tedavi 
olmayı tercih etmezlerse aıDs evresine 
geçebilirler. kişi HıV ile enfekte 
olduktan sonra çok uzun yıllar hiçbir 
şey fark etmeyebilir, hiçbir semptom 
oluşmayabilir. bunun ardından ise 
kişinin bağışıklık sisteminin düşmesiyle 
oluşan çeşitli, eşlikçi hastalıklar söz 
konusu olabilir. bu enfeksiyonlar ve 
hastalıklar bütününün hepsini de aıDs 
sendromu olarak adlandırabiliriz. Fakat 
bu evre daha önce de bahsettiğim gibi 
tedavi olunmadığı takdirde oluşan bir 
tablodur.h
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 HıV’le ilgili korkunç ve ölümcül düşünceleri şu an geldiğimiz 
sağlık koşulları ve yukarda bahsettiklerim göze alındığında fazlasıyla 
yanlıştır. HıV’le yaşayan insanların uğradıkları sosyal ayrımcılık ve 
dışlanma korkunç dersek daha doğru bir noktaya parmak basmış 
oluruz. bu sosyal problemi çözmek ve insanların bilinçlenmelerini 
sağlamak acilen gerekmektedir. 
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Nazire Ela Hamurcu
Göztepe Rotaract kulübü

SOSYAL MEDYA DİYETİ
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 Nerdeyse hepimizin sabah gözünü açtığı anda aklına gelen 
ilk şey telefon daha doğrusu sosyal medya hesaplarımız. Yapılan 
araştırma sonucunda da sabah uyanınca ve gece uyumadan önce 
insanların mutlaka sosyal medya hesaplarında sörf yaptığı belirtiliyor. 
aile hayatımız, iş hayatımız, sosyal hayatımızda, her anımızda elimizde 
telefon var. birbirimize değil telefon ekranlarına baktığımız bir dünya. 

 Özellikle, ülkemizde 
yaklaşık 9 aydır covid-19 salgını 
sebebiyle evlerimizde daha fazla 
vakit geçirmek zorunda olmamız, 
sosyalleşme imkanlarımızın 
kısıtlanması, karantinalar 
sebebiyle sosyal medya daha 
da fazla hayatımıza girdi. saat 
ve gün kısıtlamalı karantinaların 
uygulanmaya başlandığı şu 
günlerde, normal zamanlarda 
yaptığımızdan daha fazla 
paylaşım yapmaya, daha fazla 
etkileşimde bulunmaya, sosyal 
medyada daha fazla vakit 
geçirmeye başladık. saat başı ya 
da belki de daha da sık sosyal 
medya sayfalarımızı kontrol ediyor, 
sayfa yeniliyor, üzerine tıklayarak, 
sola kaydırarak birbirlerinin aynısı 
olan instagram storylerini izliyor, 
bunları yapmadığımızda bir şeyler 
kaçırıyormuş hissine kapılıyoruz. 
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 Hepimiz, çağımızın sosyal medya bağımlılığı sorunu olduğunun 
bilincinde ve farkındayız aslında. birçoğumuz da bu bağımlılıktan 
ve sosyal ağların bu kadar fazla hayatımızın içinde olmasından 
şikayetçi. sosyal medyanın, özellikle de ınstagram’ın insanlara 
önceden hazırlanmış, ideal bir dünya algısını dayattığı da yeni 
bir bilgi değil. Hatta bir süredir bu mükemmeliyetçilik dayatması 
farkındalığıyla birlikte buna karşı bir akım trend oldu ve herkes 
mükemmelleştirilmemiş, gerçeklik içeren, mükemmellik eleştirisi 
yapan görseller paylaşmaya başladı. sosyal medya bağımlılığından, 
sosyal medya platformlarında çok fazla vakit harcamaktan, sosyal 
medyada gösterilen mükemmel hayatlarla yapılan kıyaslamaların 
getirdiği başarısızlık ve mutsuzluk hissinden, bu platformların bir 
illüzyondan ibaret olmasından rahatsız olduğunu belirten birçok insan 
var. Özetle herkes, sosyal medyanın olumsuz etkilerinin de gittikçe 
daha da sosyal medya bağımlısı olduğumuzun da farkında ancak 
bunların önüne geçmek için ne yapıyoruz? 
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 Yaklaşık 10 yıldır hayatımızda olan sosyal medya platformlarının 
olumsuz etkilerini görmeye başlayan ünlüler arasında birkaç yıl önce 
hesap kapatma akımı yaygınlaşmış, milyon takipçili hesaplara sahip 
birçok ünlü sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Şu sıralarda da 
çevremdeki insanlardan “sosyal medya hesaplarını kapattıklarını/
dondurduklarını” sıklıkla duyuyorum. sosyal medya hesaplarını 
kapatmanın sosyal medya bağımlılığına çözüm olup olmadığını 
bilmiyorum ama küçükten büyüğe herkesin bu kadar hayatına girmiş 
olan sosyal medya platformlarını yok saymak bana pek mümkün ve 
doğru gelmiyor.

 peki çoğunlukla şikayet ettiğimiz ancak diğer yandan da 
vazgeçemediğimiz sosyal medya hesaplarımıza bağımlı olmadan 
ama bu sanal dünyadan uzak da kalmadan bilinçli kullanıcı olabilir 
miyiz? birçok ünlü ve iş insanı, sosyal medya bağımlılıklarının ve sosyal 
medyanın olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için bir süredir trend 
olan “sosyal medya Diyeti” uyguladıklarını belirtiyor. sosyal medya 
diyeti; kullanım kısıtlama, sosyal ağlara daha az giriş yapma ya da bir 
süreliğine hiç kullanmama şeklinde uygulanıyor. Herkes kendine farklı 
kurallar koyuyor; süre sınırı, paylaşım ve etkileşim sınırı… Telefondan 
uygulama silerek sadece bilgisayardan sosyal medyalarına giriş 
yapan, araya bu şekilde bariyer koyanlar da var. Her diyette olduğu 
gibi sosyal medya diyeti de kişiye özel. 
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 siz de Twitter, ınstagram ya da diğer sosyal ağları her saat 
kontrol etmeyince bir şey kaçırmış gibi hissediyorsanız, paylaşım 
yapmayınca eksiklik hissediyorsanız, az önce kontrol ettiğinizi unutup 
sosyal medya hesaplarınızdaki aynı sayfaları tekrar tekrar kontrol 
ediyorsanız uzmanlar tarafından sosyal medya diyeti uygulaması 
tavsiye edilenler arasındasınız. Yemek yediğiniz, film izlediğiniz ve 
bir işe odaklandığınız zamanlarda telefonunuzu kendinizden uzak 
bir yere bırakmak, öncelikli olmayan bildirimleri kapatmak, saate 
bakmak için telefon kullanmak yerine gerçek bir saat kullanmak, takip 
ettiğiniz hesapları gözden geçirip gereksiz hesapları temizlemek, tek 
bir selfie paylaşmak için yüz tane deneme yapmaktan vazgeçmek, 
süre sınırı koymak, gün içinde defalarca aynı sayfaya göz gezdirmek 
yerine bunu daha az yapmak… sosyal medya ve telefon kullanırken 
bu küçük kurallardan bazılarının uygulanmasının ya da yeni kuralları 
konmasının, bilinçli bir kullanım için oldukça etkili ve hatta gerekli 
olduğu belirtiliyor.

 sosyal medyanın olumlu ve olumsuz tüm etkilerinin, bizim 
üzerimizde bıraktığı izlerin farkında olduğumuz, teknolojiyle birlikte 
gelen dijital nimetleri fayda sağlayacak şekilde ve bağımlısı olmadan 
kullanabildiğimiz sağlıklı günlere…
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Ersel kaya
agora Rotaract kulübü

İKARUS’UN DüŞüŞü VE 
KAYITSIZLIK üZERİNE
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 Felsefe ve psikoloji tarihini 
fazlasıyla etkileyen mitolojik hikâyelerin, 

resim ve edebiyat gibi pek çok sanat 
alanında da yansımaları olduğunu 

görürüz. Theses’un Gemisi ve İkarus’un 
Düşüşü gibi başlıklarla anlatılagelen 
mitolojik hikâyeler, felsefe ve sanat 

tarihi boyunca birçok sanatçı ve 
düşünürün ilgisini çekmiştir. ayrıca 

sanatçı ve filozofların bu alanda 
yarattıkları eserler aracılığıyla toplum 
yeniden düşünme ve derinlemesine 

sorgulama alanları kazanmıştır. 

 Hikâyeyi kısaca özetlemek gerekirse, Yunan mitolojisindeki 
kekrops yani attika’nın kral soyundan gelme olduğu varsayılan 
atinalı bir zanaatkâr olan Daidalus ve oğlu İkarus, İyonya kahramanı 
Theseus’un  yarı insan yarı boğa minotaurus’u öldürmesine yardım 
ettiği için kral minos tarafından kendi yaptığı Labyrinthos’a hapsedilir. 
Fakat Daidalus labirentte bulduğu kuş tüylerinden iki çift kanat yapar 
ve bunları hem kendisinin hem de oğlunun omuzlarına balmumu 
ile tutturur ve oğlu İkarus’a “çok yükseklere çıkma güneşin ısısıyla 
kanatlarındaki balmumu erir, çok alçaktan da uçma denizin nemi 
kanatlarını ıslatarak bozar, sen beni izle” diye öğütler. Fakat İkarus 
güneşe doğru uçmaktan kendini alıkoyamaz ve Ege Denizi tarafından 
trajik bir şekilde yutulur.

“Minos pekâla kapatabilir bana karayolunu da deniz yolunu da,
en azından gök bana açık kalır.”
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 klasik Roma döneminin önemli şairlerinden ovidius, 
metamorfozlar isimli eserinde bu hikâyeden bahseder. umudun 
rüzgarını sırtlayan Daidalus’un kendisini tutsak eden kral minos için 
söylediğini varsaydığı bu dizeleri aktarır bizlere.

 İkarus Efsanesi’ni ele alan sanatçıların sadece o dönemde 
yaşayanlar olmadığını ve aradan yüzlerce yıl geçmesine rağmen hâlâ 
konuşulmaya ve sanat dünyasında gösterge olmaya devam ettiğini 
görürüz. brueghel’in yüzlerce yıl sonra resmettiği tablodaki gibi...

İK
A

RU
S’

UN
 D

üŞ
üŞ

ü 
VE

 K
A

YI
TS

IZ
LI

K 
üZ

ER
İN

E



30

İK
A

RU
S’

UN
 D

üŞ
üŞ

ü 
VE

 K
A

YI
TS

IZ
LI

K 
üZ

ER
İN

E

 aslında yaşlı peter brueghel’in  tablosunun merkezinde tam da 
bu kayıtsızlık yatar. Herkes her gün yaptığı meşgalelerle uğraşmakta 
ve hemen yanlarında efsaneleşen bu trajediye ilgisiz kalmaktadır. 
Tablonun sağ alt köşesinde ise Daidalus’un kendisi gibi çok yetenekli 
olduğu için kıskanarak akropolis’ten attığı on iki yaşındaki yeğeni 
perdix’i görürüz, çil keklik olarak. o da İkarus’un düşüşüne diğerleri 
kadar ilgisizdir.

 brueghel’in kendine özgü detaycılığıyla yoğrulmuş olan ve 
İkarus’un Düşüşü’nü anlatan bu tabloda da anlatılagelen trajik 
hikâyeye farklı bir açıdan bakılır. Öncelikle, İkarus’un Düşüşü, tablonun 
merkezinde yer almaz. Hatta tabloya baktığımızda, odakta çift süren 
bir köylüyü, sürüsüne göz kulak olmakta olan bir çobanı, balık tutmaya 
çalışan bir adamı görürüz ilk olarak. 16.yüzyıla ait gemiler denizin 
üzerinde usul usul yol alırlar yakınlarındaki trajediye kulak asmadan. 
İkarus’un Düşüşü ise tam da brueghel’in bu mitolojik hikâyede 
yakaladığı detay gibi resmin izleyicisine de esas tartışmaya açtığı 
konunun içinde gelişen ve merkezde olmayan bir olay gibi gösterilir.
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 babasının öğütlerine uymayıp 
merakına yenik düşen  İkarus için 
özgürlük canına mal olmuştur artık. 
İkarus, Ege Denizi’nin serin sularında 
tepetaklak olurken köylüler için 
hayat can sıkıcı rutininde devam 
etmektedir. Tabloda  Daidalus’un 
öğüdü üzerinden her konuda ölçülü 
olma, hırsına yenik düşmeme, uçlarda 
yaşamama gibi farklı anlamlar 
çıkarılabir. İkarus, kimilerine göre 
toplumun dışına itilmek pahasına 
içinde bulunduğu sınırları zorlayan 
ve hayatı pahasına da olsa uçlarda 
yaşamak için cesaretle kanat çırpan 
bir kahramandır. kimilerine göre ise 
çok yükseklerde uçmanın verdiği 
haz ile kendi kibrine yenik düşen 
ve açgözlülükle daha da yükseğe 
ulaşmak istemesinin bedelini canıyla 
ödeyen bir ölümlü. Hayatın içinde 
de karşılaşırız bu hikâyeye farklı 
şekillerde. bazen bizzat deneyimleriz 
bu duyguyu. ama brueghel bu 
tabloda farklı bir bakış açısı sunar 
bize. Hayatımız bizim için ne kadar 
önemli olsa da başkaları için zamanı 
geldiğinde bir o kadar önemsiz 
olabilir. Her şey tepetaklak olduğunda 
hiç kimsenin umursamadığını 
deneyimleriz. Hayatımıza şekil veren 
kararlarımızı etkileyen diğerlerinin 
bizim sonumuzdaki kayıtsızlığına tanık 
oluruz acı dolu bir tecrübeyle. Ne de 
olsa her insan kendi arka bahçesine 
gömülür başkasınınkine değil… Ömer 
aygün de aşağıda yer alan güzel 
dizelerle anlatmıştır brueghel’in bize 
göstermek istediği kayıtsızlığı.
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anlıyor musun şansımız ne kadar, şansımız ne kadar az,
neden ikarus’un ağışını değil de düşüşünü yapmış
büyük pieter brueghel
ya da emanet sürüyü telaşa veren
ve sırtını dönüp elinde sopası kurttan kaçan 
kötü çobanı.
hatırlıyor musun öteki resmi,
hani değneklerle kör topal yol alıyordu körler yeryüzünde
en önde giden de düşüyordu sığ suyun içine
ama sırt üstü
sokaktayken ya da televizyon izlerken
bir patlama sesi duyduğun olur mu
uzakta
hani
pat
kuşlar havalanır köpekler havlar
çıkar mısın peki pencereye bazı kereler binde bir
damla damla yüklendiğin vicdanı boşaltmak isteyip
bakarsın sokağa sokak boş
ya da senin gibi kulak kesilmiş tek tük insanlar
adımlarını kesmiş, ellerinde torbalar, bisikletinin frenini sıkmış,
dükkânlarından kafalarını uzatmakta
neyse...

 Birileri acı çekerken, adaletsizliğe uğrarken, felaketin içinde 
ölürken insan üç maymunu oynamaktan rahatsızlık duymaz. Kendi 
güvenli alanında, olanları uzaktan ilgisizce izler. Bazen de tablodaki 
köylü ve çoban gibi yanı başında olan büyük kahramanlıklara dönüp 
bakmaz bile.
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 son olarak, düşündüklerimiz ve inandıklarımızın görme biçimimizi 
etkilediğine inanan John berger ise brueghel’i kayıtsızlık suçlaması 
üzerine bir dava adamı olarak görür. brueghel’in bu suçlamayı 
yaparken keskin çizgiler kullanmaktan kaçındığını öne sürer. bu eleştiriyi 
yaparken suçlamayı şahıs üzerinde bırakmaz istemez brueghel. zira 
ne çiftçi sabanını sürdüğü için suçlu sayılabilir ne de çoban, sürüsüyle 
ilgilenmeye devam ettiği için. suçlama kitlesel bir suçlamadır.

 Tablonun salonumda duran kopyasına her baktığımda 
içinde bulunmak zorunda bırakıldığım bu yanılgıdan uzaklaşmaya 
çalışıyorum. bir arkadaşımın babasının dediği gibi “desinler” 
oynamaktan yeterince sıkıldım. Ev almış desinler, arabasını değiştirmiş 
desinler... bazen durup tamamen kendi isteğimle yaptığım şeyleri 
düşünüyorum, varoluşumla ilgili olan şeyleri. çünkü ben bu “desinler” 
oyununu oynamaya devam etsem de İkarus kadar trajik bir ölüm 
olmasa bile öldüğümde bana “diyenlerin” hiçbiri için bir anlam ifade 
etmeyecek ölümüm. Hepsi tablodaki çoban, çiftçi ve balık tutan 
adam gibi kayıtsız kalacaklar, İkarus’un tepetaklak olmuş cansız 
bedenine bakmadıkları gibi.
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ırmak aytekin
Güzelyalı Rotaract kulübü

MISIR’IN ARKEOLOJİK TURİZMİ 
VE GİZEMLİ ANTİK PİRAMİTLER
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 mısır’ın şaşırtıcı kapıları hala bilinmeyen gizemleriyle 
ziyaretçilerine açıktır.
 
 Öncelikle, mısır’da turizm, ulusal ekonominin en önemli 
kollarından biridir ve bu ülkedeki turistik yerler yıl boyunca turist 
çekmektedir. ayrıca birkaç turizm türü vardır ve en önemlileri ise 
arkeolojik turizmdir. mısır ayrıca dünyanın 7 harikasından ikisi de dahil 
olmak üzere dünyanın en ünlü tarihi anıtlarının yaklaşık üçte birine 
sahiptir. mısır’ın turistik turizminin yanı sıra rekreasyon turizmi, ekoturizm, 
plaj turizmi, tedavi turizmi, spor turizmi, deniz turizmi, çöl turizmi, yat 
turizmi ve kültürel etkinlikler, sempozyumlar ve turistik sergiler ile festival 
turizmi dahil olmak üzere birçok turistik cazibe merkezi bulunmaktadır. 
bugün pek çok turisti çeken en heyecan verici destinasyonlardan biri, 
2007’de “Dünya Dalış Dünyası Destinasyonu” unvanını alan sharm 
elsheik’teki Dalış merkezi’dir. ayrıca, son birkaç yılda konferans turizmi 
de çok gelişmiştir (https://doi.org/10.2478/picbe-2018-0059).
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 2011 devriminden sonra mısır hükümeti ve turizm bakanlığı, 
sharm el-sheik bölgesine bu kadar çok turist çekmek için çok 
mütevazı bir pazarlama kampanyası başlatmaya çalıştı ve bu 
hedeflere ulaşmak için, mümkün olduğu kadar çok turist çekmek 
için belirli destinasyonlara bir charter uçuş destek programı da 
uygulanmıştır. zengin bir kültürel kaynak tabanına sahip olan mısır, bu 
çeşitlilikteki kültürel etkinlikleri, destinasyonlarının markalaşması için 
kullanabilmektedir. Özgünlükleri gereği, bir hedef pazarın deneyimsel 
ihtiyaçları ile ilişki kurma yeteneğine sahiptirler. Hedef markalaşmada 
stratejiler oluşturmak; doğru insanları, doğru zihniyeti, doğru iç yapıları 
ve tüm inovasyon, ademi merkeziyetçilik ve işbirliği / ağların önemli 
olduğu doğru paydaş ve endüstri ilişkilerini gerektirmektedir. (morrison, 
2013).

 mısır piramitleri, antik çağda gezginleri ve fatihleri büyülemiştir 
ve onları ziyaret eden, keşfeden, ölçen ve aynı zamanda tanımlayan 
turistlere, arkeologlara ve matematikçilere merak uyandırmaya 
devam etmektedir.
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 Tüm piramitlerin en büyüğü ve en ünlüsü olan Giza’daki büyük 
piramit, snefru’nun oğlu khufu tarafından inşa edildi ve adının daha 
sonraki Yunanca biçimi olan cheops olarak da bilinir. bilim adamları 
ayrıca taş bloklarının ortalama olarak iki tonun üzerinde olduğunu 
tahmin ediyor. khufu’nun oğlu kral khafre (chephren) ve khafre’nin 
halefi menkaure (mycerinus) için Giza’da iki büyük piramit daha 
inşa edildi. ayrıca Giza’da bulunan ünlü sfenks, khafre zamanında 
oyulmuş, insan başlı bir aslanın devasa bir heykelidir.
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 Giza piramitlerinin taşlarının çoğu Giza platosunun kendisinde 
çıkarılmıştır. mısır’ın dünyanın en zengin ve en güçlü medeniyetlerinden 
biri olduğu bir dönemde inşa edilen piramitler - özellikle Giza’nın 
büyük piramitleri - tarihteki en görkemli insan yapımı yapılardan 
bazılarıdır. 4000 yıldan fazla bir süre sonra, mısır piramitleri; ülkenin 
zengin ve görkemli geçmişine bir bakış sağlayarak hâlâ görkemlerinin 
çoğunu koruyor. büyük Giza piramitlerinden daha ünlü hiçbir piramit 
yoktur. büyük piramit olarak bilinen Giza’daki üç piramidin en eski 
ve en büyüğü, antik Dünyanın ünlü Yedi Harikası’ndan hayatta 
kalan tek yapıdır. sneferu’nun halefi ve ayrıca dördüncü hanedanın 
sekiz kralının ikincisi olan, Firavun khufu (Yunanca cheops) için inşa 
edilmiştir. (khufu 23 yıl hüküm sürmesine rağmen; 2589-2566 m.Ö.). 
antik Yunan tarihçisi Herodot, khufu’nun büyük piramiti’ni inşa etmenin 
20 yıl sürdüğünü ve 100.000 erkeğin emeğini gerektirdiğini yazmıştır, 
ancak daha sonraki arkeolojik kanıtlar, iş gücünün aslında 20.000 
civarında olabileceğini göstermektedir (https://www.history.com/
topics/ancient-history/the-egyptian-pyramids).
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ER  sonuç olarak, merak eden arzu duyan tüm insanlar kesinlikle 

fırsat ayratarak mısır’a gitmeli ve piramitlerin tarihini, matematiğini ve 
astronomi ile uzay arasındaki ilişkisini keşfetmeli, bu deneyimi yaşarken 
bu ortamı doğrudan hissetmelisiniz. Turistler de yerel halkla konuşmalı 
ve bu büyülü alan hakkında kendi halkından bazı bilgiler öğrenmeye 
çalışmalıdır. biraz temel arapça bilmek ve ayrıca iyi bir İngilizce bilmek 
çok yardımcı olacaktır. 4500 yıl öncesine zaman makinesi olmadan 
gitmeyi neden bekliyorsunuz? Tarihi, arkeolojiyi öğrenmek ve dünya 
koşullarımızda iyi bir turistik deneyime sahip olmak için bu gerçekten 
büyük bir fırsat.
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can Gültekin
İzmir Rotaract kulübü

WAKE UP NEWS!
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Kanada’nın Quebec Eyaleti, 2035’ten itibaren benzinle çalışan yeni 
otomobillerin satışını yasaklayacak.

 kanada’nın Quebec Eyaletinden 16 kasım pazartesi günü 
yapılan açıklamada, 2035 yılından başlamak üzere benzin ve 
motorinli yeni araç satışlarının yasaklanacağı açıklandı. Elektrikli 
araçları yaygınlaştırmak ve sera etkisi yaratan gaz emisyonlarını 
azaltmak amacıyla kalifornia başta olmak üzere bir çok eyalette 
de yakın zamanda benzer kararlar alınmıştı.

 kanada’nın en yoğun 
nüfuslu ikinci eyaleti olan 

Quebec’in başbakanı Francois 
Lagault tarafından montreal’de 

yapılan basın açıklamasında, 
sera gazlarını 2030 yılına kadar 

%37.5 azaltma hedefi için 5.1 
milyar dolarlık bir fon ayırdıkları ve 
aldıkları bu son kararın da bu plan 

çerçevesinde yürürlüğe gireceği 
belirtildi.
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 kanada otomobil üreticileri birliği başkanı brian kingston, 
hükümetin aldığı kararla ilgili yaptığı açıklamada, sıfır emisyonlu 
araçlara tüketicilerin daha kolay sahip olmaları için teşvikleri arttırma 
yoluna gitmek gerektiğini, petrol ile çalışan araçları yasaklamanın 
çözüm olmadığını söyledi.
 

 Öte yandan bir çok eyaletin yakın zamanda benzer kararlar 
aldığı belirtiliyor. Örneğin kanada’nın bir diğer eyaleti olan british 
columbia’da da önümüzdeki yirmi yirmi yıllık dönemde petrol ile 
çalışan otomobil ve ağır vasıtaların trafikten tedricen geri çekilmesi 
ve 2040 yılında da satışlarına tamamen yasak getirme kararı alınmış 
bulunuyor. birleşik krallık’da da benzer bir çalışma olduğu yönünde 
duyumlar olduğu belirtiliyor.
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 kanada başbakanı Justin Trudeau da iklim değişikliği ile 
mücadele kapsamında çok etkin tedbirler alacağı yönünde 
kamuoyuna söz vermiş, bunun yanında ekonomik büyümeyi de göz 
ardı etmeyeceğini ve sıfır emisyonlu araçları hem tüketici için cazip 
kılacak hem de yatırımcıları destekleyecek kararlar alacağını beyan 
etmişti.
 
 Her ne kadar koronavirüs salgını kanada Federal Hükümetinin 
öncelikli harcamalarını daha çok acil yardım paketlerine ve şirketleri 
krizden kurtarmaya odaklamış olsa da, 2050 yılında sıfır emisyon 
hedefine yönelik harcamalar için bu yıl sonundan önce bütçenin 
revize edilmesi ve gelecek yıl da bunun için ayrı bir bütçe ayrılması 
bekleniyor.
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Kasım Ayı Konsepti : 
EVCİL HAYVANALAR

“BENİM
KADRAJIM”
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agora Rac
Cemal Güner

agora Rac
Cemal Güner
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balçova Rac
Abdülkadir Kiremitçi

balçova Rac
Anıl Barış Gökdemir
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balçova Rac
Aybala Kent

balçova Rac
Çisem Çelikoğlu
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balçova Rac
Eda Özay

balçova Rac
Meltem Yanoğlu
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balçova Rac
Senada Yamaç

balçova Rac
Anıl Barış Gökdemir
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balçova Rac
Çisem Çelikoğlu

balçova Rac
Ecem Öztürk
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balçova Rac
Eren Aközel

balçova Rac
Ecem Öztürk
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çekirge Rac
Tuğçe Artık
-Limon

çekirge Rac
Nilay Mutluyazar

Rıfkı-
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Denizli Rac
Ece Tuğrul

Göztepe Rac
Batuhan Korkmaz

Ponçik-
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Göztepe Rac
Başak Bakachan
-Mia

Göztepe Rac
Alara Türköz

Paşa-
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Göztepe Rac
Osman Balıc
-Marla

Göztepe Rac
Cemre Özer

Pablo-
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Göztepe Rac
Alara Türköz
-Duman

Göztepe Rac
Alara Türköz

Milu-
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Göztepe Rac
İdil Ece Şener

İzmir Ekonomi Rac
Aydan Apaydın
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İzmir Ekonomi Rac
Eda Nur Çelik

İzmir Ekonomi Rac
Eda Nur Çelik
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İzmir Ekonomi Rac
Eda Nur Çelik

İzmir Ekonomi Rac
Ege Özdemir
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İzmir Ekonomi Rac
Ege Özdemir

İzmir Ekonomi Rac
Ege Özdemir
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İzmir Ekonomi Rac
Onur Eper

İzmir Ekonomi Rac
Serap Kaya
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İzmir Ekonomi Rac
Tuana İriboz

İzmir Ekonomi Rac
Tuana İriboz
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İzmir Ekonomi Rac
Tuana İriboz

mavişehir Rac
Nehir Akın



Ocak Ayı Konsepti: Gün Doğumu ve Gün Batımı

 Benim Kadrajım da güneşin en güzel 
anlarında sıra...
 Sabahın erken saatleri veya günü bitirirken 
sende güneşin en güzel hallini fotoğrafla bu 
köşede bi yerin olsun.....

“BENİM 
KADRAJIM”
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KULüPLERDEN
hABERLER
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BİR ÇOCUK DEĞİŞİR DüNYA DEĞİŞİR

Çekirge Rotaract Kulübü

çekirge Rotaract kulübü tarafından 23.10.2020 tarihinde 
‘’bir çocuk Değişir Dünya Değişir’’  projesi kapsamında 
‘bizim aile’ye kıyafet ve erzak yardımı yapıldı.

SINIf BOYAMA VE TADİLAT

Çekirge Rotaract Kulübü

çekirge Rotaract kulübü  tarafından 24.10.2020 
tarihinde  ‘bir çocuk Değişir Dünya Değişir’ projesi 
kapsamında, Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy 
İlkokulu’nda bir sınıfının boyası ve tadilatı yapıldı.
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BİZİM MAhALLE- KIYAfET BAĞIŞI”

Çekirge Rotaract Kulübü

çekirge Rotaract kulübü tarafından 29.10.2020 
tarihinde 2.El kıyafet projesini  ‘bizim mahalle 
projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 
için, karaman mahallesi muhtarlığı’na  kıyafet 
teslim edildi. 

ÇEVRE PANOSU DüZENLEME

Çekirge Rotaract Kulübü

çekirge Rotaract kulübü tarafından 31.10.2020 
tarihinde, ‘bir çocuk Değişir Dünya Değişir’ projesi 
kapsamında, kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp 
Gürsoy İlkokulu’na çevre panosu düzenledi.
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OYUNCAK TOPLAMA

Çekirge Rotaract Kulübü

çekirge Rotaract kulübü 12.11.2020 tarihinde Gönüllüler 
Derneği’nin oyuncakları kitaplarla değiştirildiği ‘oyuncak 
Toplama’ projesine katkıda bulundu. kitapla değiştirilecek 
oyuncaklar sayesinde elde edilecek kitaplarla, okur 
-yazarlığı arttırmayı hedefliyorlar.

ORTAK TOPLANTI

Denizli Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract kulübü ve Delikliçınar Rotaract 
kulübü gerçekleştirdikleri ortak toplantıda 2440. bölge 
Rotary afet barınak komitesi başkanı Rtn. Hamdi 
Özdemir’ i misafir ettiler. Rtn. Hamdi Özdemir ile 
İzmir depremi, Rotary afet barınak Takımı ve bütçesi 
üzerine oldukça faydalı bir söyleşi gerçekleştirdiler.
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ÇİĞLİ KAKLIÇ İLKOKULUNA YARDIM

Ege Rotaract Kulübü

Ege Rotaract kulübü 19.09.2020 tarihinde çiğli kaklıç 
İlkokulu’nu ziyaret ederek okulun eksiklerini tespit etti. çiğli 
kaklıç İlkokulu’na ilk olarak  dezenfektan, sabun ve kırtasiye 
yardımında bulunuldu.

DEPREMZEDELERE YARDIM

Göztepe Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract kulübü 31.10.2020 tarihinde İzmir’deki 
depremzedelerin ihtiyacını karşılamak için kızılay’a 
bağışta bulundu.
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DEPREMZEDE GüNAY ÖZIŞIK’A hEDİYE

ROTARY YAŞAM ALANINA ÇADIR KURULUMU

Göztepe Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract kulübü 02.11.2020 tarihinde  İzmir 
depreminde enkazdan çıkarılan Günay Özışık’a taraftarı 
olduğu Fenerbahçe’nin 2020 yılına ait çubuklu formasını 
ve imzalı berke Özer formasını, Günay Özışık’ın abisi Tanay 
Özışık aracılığıyla ulaştırdı. umarız Günay Özışık  bir an önce 
iyileşerek bu formaları sağlıkla giyer.

30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen İzmir depreminin 
ardından , 1 kasım günü  “Rotary Yaşam alanı”   hızlı bir 
şekilde kuruldu. Göztepe Rotaract kulübü de  aktif bir 
şekilde çalışmalara katkı sağladı. 
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KADINA ŞİDDETE fARKINDALIK GÖRSELLERİ 

3D YAZICI TAMAMLANMAK üZERE

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract kulübü tarafından kadına şiddete karşı 
tasarlanan afişler, İzmir’de mavibahçe avm ve Güzelyalı, 
Göztepe ,üçkuyular brewmood’da, çanakkale’de ise 
Doubleshot cafe, Homer’s snacks, akava cafe, Hangover 
cafe, kıymık pub, 17 burda avm , zülal çelikel’in kahvesi, 
sherit coffee, orions plus Gümüş, kartal Yuvası, craft 
mimarlık, ve Globcom Tercüme’de sergilenmektedir.

bornova Rotaract, bornova Rotary, İzmir Rotaract ve İzmir 
Rotary kulüpleri işbirliğinde projelendirip montajlanan 3D 
yazıcının  tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.  



72

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

EBA DESTEK PROJESİ

İzmir Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract kulübü meslek Hizmetleri komitesi başkanı  Rtc. 
alihan Nil 28.10.2020 tarihinde Yahya kemal beyatlı İlkokul’u 
öğrencilerine Robotik kodlama Eğitimi vermiştir.

konak Rotary kulübü’nün Gaziantep’teki Şehit serdar Gören 
ortaokulu için gerçekleştirdiği “Eba Destek projesi” ne konak 
Rotaract kulübü de katkıda bulundu. bu proje kapsamında 
öğrencilerin Eba eğitimlerine daha rahat katılabilmeleri için 
teknolojik gereçlerden oluşan setler gönderildi. bu anlamlı 
projeye öncülük eden konak Rotary  ailesine  ve destekleri 
için konak Rotaract kulübü üye ve aday üyelerine teşekkür 
edilmektedir.
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GEÇMİŞ OLSUN İZMİR

Konak Rotaract Kulübü

İzmir’de 30.10.2020 tarihinde yaşanan ve tüm Türkiye ‘yi 
derinden yaralayan deprem sonrasında konak  Rotary, 
Rotaract ve ınteract kulüpleri  100 çadırlık “Rotary barınma 
Yerleşkesi’’ni İzmir bayraklı ilçesinde kurdu. konak Rotary ve 
Rotaract kulübü tarafından Yerleşkede nöbet tutuldu. başta 
ivedilikle harekete geçen, depremzedelerimiz için ihtiyaçların 
karşılanması ve sağlıklı bir şekilde görev dağılımı yapılması 
adına organizasyonu sağlayan konak  Rotary ailesine ve 
destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Güzel İzmir’imizin 
yaralarını el birliğiyle sarmaya çalışacağız. Hepimize geçmiş 
olsun dilekleriyle.

EÇEV İÇİN İSTANBUL YARI MARATONU

Bornova Rotaract Kulübü

bornova Rotaract kulübü 7-8 kasım tarihlerinde İstanbul Yarı 
maratonu sanal koşusu’nda Ege çağdaş Eğitim Vakfı için 
koştu. bornova Rotaract kulübü  1 ay boyunca bulduğu 
sponsorlarla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmıştır.
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SüRDüRüLEBİLİRLİK SÖYLEŞİSİ

UÇURTMA ŞENLİĞİ PROJESİ

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

Dokuz Eylül Rotaract kulübü kulüp toplantısında 
kodeco’nun ceo’su kerem odabaşı’nı ağırladı. kerem 
odabaşı  sürdürülebilirlik ve çevreci otolar ile ilgili bir 
söyleşi gerçekleştirdi.

Dokuz Eylül Rotaract kulübü geleneksel projesi olan 
‘29 Ekim uçurtma Şenliği’ projesinin bu yıl üçüncüsünü 
gerçekleştirdi. proje kapsamında Türk bayraklı uçurtmalar 
kocatepe Lütfiye Dönmez İlköğretim okulu öğrencilerine 
öğretmenleri aracılığı ile dağıtıldı.
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hAYVAN DOSTLARIMIZI UNUTMAYALIM

29 EKİM TEMALI ORTAK TOPLANTI

Denizli Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract ve Delikliçınar Rotaract kulüpleri 
birlikte gerçekleştirdikleri çevre temizliği etkinliğinin 
sonunda hazırlamış oldukları sandviç ve meyve 
sularının üyelerine satışını gerçekleştirdi. satıştan elde 
ettikleri gelir ile sokak hayvanlarına mama yardımında 
bulundular.

Ege, çekirge, Denizli ve İzmir Rotaract kulüpleri 
29 Ekim 2020 tarihinde birlikte gerçekleştirdikleri 
ortak toplantılarında konuşmacı konuk olarak 
Gülşah Elikbank’ ı ağırladılar. aynı zamanda bu 
toplantılarında pamukkale üniversitesi Ticaret ve 
Finansman Öğrenci Topluluğu üyeleri de katılım 
gösterdi. cumhuriyet bayramının yıl dönümünde 
konuşmacı konukları ile atatürk ve cumhuriyet üzerine 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.



76

2. GELENEKSEL 29 EKİM RESİM YARIŞMASI

Bornova Rotaract Kulübü

bornova Rotaract kulübü ikincisini düzenlediği  ‘29 
Ekim Resim Yarışması’’nı bu sene karşıyaka sevgi 
Evleri’ndeki çocuklarla yaptı. Resim yapan 26 çocuğa 
Epitel Eczanesi sponsorluğunda saat hediye edildi.

İSMİNİ SAKLA DERDİNİ ANLAT

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract kulübü, 28 Ekim tarihinde 
iki oturum şeklinde düzenlenen ve uzm. kl. psk. 
Öykü koç moderatörlüğünde yönetilen “İsmini 
sakla Derdini anlat” adlı projeyi hayata geçirdi. 
Düzenlenen proje kapsamında kimlikleri tamamıyla 
gizli tutulan Rotaractörler, 5’er kişilik kontenjan ile 
sınırlı olan buluşmalara katılıp akıllarındaki sorulara bir 
profesyonel eşliğinde yanıt  bulma şansı yakaladılar. 
katılımcılar  moderatörün yönlendirmesinde bir sonraki 
adımlarının ne olabileceğine dair fikir edinirken, 
kendileriyle benzer sorunlar yaşayan diğer insanların 
bakış açılarına dair izlenim edindi.
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MEMLEKETİMDEN CUMhURİYET MANZARALARI

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract kulübü, 27 Ekim salı günü 29 Ekim 
cumhuriyet bayramı kapsamında alanında uzman 
isimlerin eşliğinde “memleketimden cumhuriyet 
manzaraları” adlı konferansı gerçekleştirdi. 
cumhuriyet öncesi ve sonrasında İzmir ile 
cumhuriyet’e mal olmuş tarihi şahsiyetleri bir arada 
en yakın şahitleri ve araştırmacılardan dinleme fırsatı 
sunan panelin konukları ise mustafa kemal atatürk’ün 
kütüphanecisi Nuri ulusu’nun oğlu mustafa kemal 
ulusu, İzmir kent arşivi ve kitaplığı koordinatörü Hasan 
Tahsin kocabaş ve İYTE mezunlar Derneği başkanı 
Gürhan Özsamancı oldu.

GELENEKSEL GENÇLİK SOhBETLERI NO:3 - 
YARATICI YAPIM VE YAZARLIK

Yıldırım Beyazid Rotaract Kulübü

Ekim ayının ikinci toplantısı ve aynı zamanda ilk 
etkinliği olan Geleneksel Gençlik sohbetleri No:3, sn. 
Yiğit Güralp’in değerli katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
Yiğit Güralp, sınav ve ayla gibi kendi döneminde ana 
akım sinema’da yeni alanlar açmış filmlerin yaratıcısı 
olarak yaratıcılık, yazarlık ve hayata dair deneyimlerini 
kulüp üyelerine ve misafirlere aktardı.
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SOhBET-İ PİŞE 4

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract kulübü her ay farklı bir meslek 
erbabını yaptıkları işe dair izlenimlerini paylaşmaları 
için davet ettikleri sohbet-i pişe serisinin dördüncüsü 
ünlü opera sanatçısı selmin Günöz ve Yorglass 
Yönetim kurulu başkan Vekili Gülfem Yorgancılar 
eşliğinde gerçekleştirdi. alanında öncü iki isim meslek 
yolculuklarının nasıl başladığı, kariyerlerini bu konuma 
nasıl getirdikleri konusunda genç Rotaractörlerin 
sorularını yanıtlamalarının yanı sıra ayrıca selmin 
Günöz, Türkiye’de sanatın gelişimine ve Gülfem 
Yorgancılar ise iş dünyasında kadının rolünün ne denli 
önemli olduğuna dikkat çekti.

LÖSEV’İN YENİ YUVASI

Çiğli Rotaract Kulübü

çiğli Rotaract kulübü  10.10.2020 tarihinde Lösev Ege 
bölgesi koordinatörlüğünün İzmir alsancakta bulunan 
yeni binasına taşınmasına ve bağışlanan mobilyaların 
montajına yardım ederek lösemili kardeşlerimizin 
yeni yuvalarına hızlı bir şekilde kavuşmaları için çalıştı. 
bina içinde oluşturulan Lösev kütüphanesine atatürk 
kitapları ile destek olduk.
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LÖSEV İLE NAR hASATI

Çiğli Rotaract Kulübü

çiğli Rotaract kulübü  25.10.2020 tarihinde LÖsEV’in 
İzmir seferihisarda bulunan nar ve mandalina 
bahçesinde geliri lösemili kardeşlerimize aktarılacak 
olan nar toplama ve paketleme etkinliğine katılım 
gösterdi.

KENDİNİ TANIMA ATÖLYESİ

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Rotaract akademi ve Güzelyalı Rotaract kulübü 
işbirliğinde, 14 Ekim tarihinde profesyonel koç ve işe 
alım danışmanı Tuğçe Özfeke eğitmenliğinde “kendini 
Tanıma atölyesi” eğitimi gerçekleştirildi. Güçlü ve 
zayıf yönlerimizi keşfetmenin aldığımız kararlardaki 
önemini vurgulayan Tuğçe Özfeke, katılımcılara temeli 
hipokrata dayanan 4 farklı kişilik rengi ve özellikleri 
hakkında bilgiler verdi. Hem kendimizi hem de 
çevremizdeki kişileri anlamlandırma ve yönetebilme 
becerisini kazandırmayı amaçlayan bu eğitimle birlikte, 
katılımcılar kafalarındaki soru işaretlerine de Özfeke 
eşliğinde yanıt buldular.
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ROTARACT, ROTARY NEDİR?

Çiğli Rotaract Kulübü

çiğli Rotaract kulübü tarafından 15.10.2020 tarihinde 
Rotaract 2440. bölge ile İzmir alsancak kıbrıs şehitleri 
caddesine” Rotaract Ve Rotary Nedir?” konulu 
sokak Röportajı düzenlendi ve İzmir halkının Rotaract 
hakkındaki bilinirliğini ölçülerek Rotary dünyası 
hakkında bilgi verildi.

EVLERE hUZURLA DÖNüŞ

Çiğli Rotaract Kulübü

30 Ekim İzmir depreminde binaları hasar gören 
vatandaşlarımıza destek amacı ile inşaat yapı meslek 
grubu , birlikte oluşturduğu yetkin inşaat mühendisleri 
ön tespit kurulu ile birlikte depremde zarar görmüş 
binaların ön hasar tespit çalışmalarını yaptı. İvedilikle 
koordine olunan bu sıkıntılı günlerde evlerine girmeye 
korkan , çekinen vatandaşlarımızın binalarında tespitler 
yaparak ,huzurla evlerine geri dönmesi sağlanmıştır. 
Deprem alanındaki kalabalığın bu sayede azaltılarak 
,korku ve panik havasının dağıtılması ve asıl ihtiyaç 
sahibi depremzedelerin bu alanlardan doğru biçimde 
faydalanması amaçlanmıştır.
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BAS PEDALA

Mavişehir Rotaract Kulübü

Ege Rotaract kulübü, Göztepe Rotaract kulübü, 
İzmir Rotaract kulübü ve mavişehir Rotaract kulüpleri 
tarafından bas pedala etkinliği 4 Ekim 2020 Hayvanları 
koruma Günü’nde farkındalık yaratma teması 
ile bostanlı sahil yolunda gerçekleştirdiler. sevimli 
dostlarımız için belirli noktalarda da mama yardımı 
yapılmıştır.

KELEBEK ÇOCUKLAR PROJESİ

Mavişehir Rotaract Kulübü

mavişehir Rotaract kulübü  kelebek çocukların 
tedavisinde gerekli tıbbi ihtiyaçlar için destekte 
bulunmuştur.
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MEME KANSERİ fARKINDALIK SÖYLEŞİSİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract kulübü, Tıp meslek Grubu ve 
Tophane Rotaract kulübü iş birliğiyle
meme kanseri Farkındalık ayı kapsamında kadın 
Hastalıkları ve Doğum araştırma Görevlisi Dr. Gökhan 
Gölcük  19 Ekim saat 20:30’da gerçekleştirilen 
söyleşide meme kanseri ile ilgili bilgi verdi.

KANSERİ TEŞhİS ET, BİLİNÇLENDİR, KONTROL 
SAĞLA

Agora Rotaract Kulübü

agora Rotaract kulübü ve bornava Rotaract kulüpleri  
24.10.2020 tarihinde meme kanseri farkındalığı için 
İl sağlık müdürlüğü’nden aldıkları meme kanserine 
dair muayene ve kanser tarama merkezi broşürlerini 
kadınların ilgisini çekebileceği alışveriş yaptığı noktalara 
dağıttılar. meme kanseri farkındalık simgesi olan pembe 
kurdele bilekliklerin dağıtımını gerçekleştirerek bireyleri 
bilinçlendirdiler. Her ay düzenli olarak kansere farkındalık 
oluşturacakları projenin aşamalarında bireyleri kanser 
tarama merkezlerine yönlendirerek kontrol sağlamayı 
hedeflemektedirler.
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SPOTİfY ÇALMA LİSTESİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract kulübü üye ve aday üyeleri 
spotify’da sevdikleri şarkıları ekledikleri ortak bir çalma 
listesi oluşturdu. https://link.tospotify.com/oyrjnNijDab 
linkinden erişebileceğiniz İzmir Ekonomi Rotaract 
çalma listesi herkesin zevkine hitap edecek şarkılar 
barındırıyor.

KANSERİ TEŞhİS ET, BİLİNÇLENDİR, KONTROL 
SAĞLA

Bornova Rotaract Kulübü

bornova Rotaract kulübü agora Rotaract kulübü’yle 
ortak olarak meme kanseri Farkındalık ayı’na dikkat 
çekmek için İl sağlık müdürlüğü’nden aldığı kendi 
kendine muayene broşürlerini ve başvurabilecekleri 
kanser Tarama merkezleri’nin adres/telefonlarının 
olduğu broşürleri alsancak’ta kadınların daha sık 
alışveriş yaptığı mağazalara ve eczanelere bıraktı. aynı 
zamanda meme kanseri farkındalığının simgesi olan 
pembe kurdeleleri bileklik şeklinde dağıttı.
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Çekirge Rotaract Kulübü

Zoom happy hour

Çekirge Rotaract Kulübü
Sandalyeni Al GelVol.3
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Bornova Rotaract Kulübü

Agora Rotaract ile Kahvaltı 

Konseptli happy hour

Çiğli Rotaract Kulübü
Kulüp içi Kavuşma 
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Agora Rotaract Kulübü

Bornova Rotaract ile Kahvaltı 

Konseptli happy hour



88



89

20.10.2020 tarihinde RotaGurme 
bursa Hobi Grubu osmangazi 
Rotaract kulübü ile ortaklaşa kahve 
yapım teknikleri ve aynı kahve 
çekirdeği ile farklı yöntemle yapılan 
kahve tadımı gerçekleştirdi.

11.11.2020  tarihinde potaract bursa 
Hobi Grubu keyifli bir dostluk maçı 
gerçekleştirdi.
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KüLTüR VE
SANAT BüLTENİ
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konuk sanatçı Gülce Duru

stand-up Gösterisi
12 aralık/ 21.00

Denizli Route

kürk mantolu madonna
12 aralık / 20.30

Denizli merkez Efendi
belediyesi kültür merkezi
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masterpiece Resim

Yılbaşı Özel
04.12.2020 -19.00

masterpiece İzmir

masterpiece Resim
İnceli küpeli kız

12.12.2020 -19.00
masterpiece İzmir

masterpiece Resim
Renkli Rüyalar aleminde

18.12.2020 -19.00
masterpiece İzmir

Harem kabare
25.11.2020 - 20.00

bostanlı suat Taşer Tiyatrosu
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 salvador Dali, 1904 yılında katalonya’da doğdu. kardeşi 
salvador Dali’nin ölümünden 9 ay sonra doğması ve ona çok 
benzemesi nedeniyle, annesi ölen çocuklarının doğduğuna inanmış 
ve ona aynı adı vermiştir. Daha da ilginci, salvador Dali de ölen 
kardeşinin reenkarnasyonu olduğuna inanıyordu.
 İlk eserini 6 yaşında yapan ve otoriter babasından pek destek 
alamayan Dali, 1914’te  annesinin desteğiyle özel bir resim okuluna 
yazdırıldı ve 1919’da ilk sergisini açtı. İlk eseri Landscape near 
Figueres’ti.
 1922’de madrid’e taşındı ve burada okuluna yazılan Dali, 
1923’te geçici olarak okuldan uzaklaştırıldı, 3 yıl kadar bir süre sonra 
okuldan temelli kovulan Dali, çok geçmeden askere alındı.
 Dali, paris’te Fransız şair paul Eluard ile tanıştı ve yakın arkadaş 
oldular. Dali, paul Eduard’ın eşi Gala ile tanıştığında ondan çok 
hoşlandı, duyguları karşılıksız kalmadı. Gala, kocasını ve çocuğunu 
terk edip, Dali’yle birlikte kaçtı ve 1934’te evlendiler.
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 sıcak ağustos güneşi altında erimekte olan bir camembert  
peynirinden aldığı ilhamla yaptığı bu çalışma, Dali’nin en ünlü 
eseridir. o dönemde bu eser farklı bilim adamları tarafından farklı 
bilimsel şekillerde yorumlanmaya çalışılmış, Dali ise gülerek bu eserin 
sadece bir peynir ve saat olduğunu dile getirmiştir.

 Gala’nın ölümünden sonra yaşama isteğini kaybeden Dali, 
karısının öldüğü ve gömüldüğü pùbol kalesi’ne yerleşti ve münzevi 
bir hayat sürmeye başladı. ağustos 1984’te Dali, kaledeki yatak 
odasında bilinmeyen bir sebebten çıkan yangında bacağından 
yaralandı. bu olaydan kısa süre sonra Figueres’e döndü ve salvador 
Dali Tiyatro ve müzesi’nde yaşamaya başladı.
 
 Dali, 23 ocak 1989’da kalp yetmezliği öldü ve Figueres’te 
kendi adını taşıyan müzenin mahzenine gömüldü.
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JAPONCA EĞİTİMİ

Buca Rotaract Kulübü

Eğitimimizde her hafta olacak Japonca dersleriyle birlikte 
ilgi çekici kültürel farkları öğrenilecektir.
katılımcıların düzenli derse gelmeleriyle beraber, N5 seviye 
Japonca sertifika sınavına girebilecek kadar Japonca 
bilgisine sahip olacaklardır.

Eğitimimizde zorlayıcı duygularla baş edebilmek için 
içimizdeki özşefkati fark etmek ve geçmiş üzüntüsünden ve 
geleceğin endişesinden çıkıp anda kalabilmek adına bilinçli 
farkındalık oluşturabilmek üzerine öneriler ve uygulamalardan 
bahsedilecektir.

1-8-15-22-29 aralık

MINDfULLNES EĞİTİMİ

Göztepe Rotaract Kulübü

2 aralık
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ETKİLİ BİR KARİYER VE SOSYAL hAYAT İÇİN
“DUYGUSAL ZEKA BECERİSİ”

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Eğitimimizde kişinin duygusal zeka becerini kullanarak iş ve 
sosyal yaşamında nasıl öne çıkabileceğini anlatılacaktır.

3 aralık

PREMIERE PRO EĞİTİMİ

Çekirge Rotaract Kulübü

25 aralık’da ilk ayağı gerçekleşen eğitimimizde premiere 
pro’ya hızlı bir giriş yapılarak önemli noktaları üzerinde 
duruldu. İnteraktif bir şekilde sürecek olan 2.ve 3. Eğitimlere 
hala katılabilirsiniz!

4-8 aralık
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DEĞERLİ TAŞLAR İŞ YERİ GEZİSİ

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

-

5 aralık

BU DÖNEMDE PSİKOLOJİK SAVAŞLARIMIZ
EĞİTİMİ

Mavişehir Rotaract Kulübü

Hepimizin bildiği üzere zorlu bir dönemden geçmekteyiz. 
İçinde bulunduğumuz salgınla birlikte hepimizi derinden 
sarsan deprem ile yüzleşmek zorunda kaldık. bu süreçte 
herkesin içinde yaşadığı kaygı ve endişeleri, çözüme 
ulaştırabilmek için eğitimimize bekliyoruz.

9 aralık
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GİRİŞİMCİLİK 101 EĞİTİMİ

İzmir Rotaract Kulübü

uzun soluklu gerçekleşecek olan eğitimimizin ilk ayağında;
bir girişimcinin şirketini başlatma, finanse etme, büyütme ve 
satma aşamasında temel olarak değerlendirmesi gereken 
konuları ele alıp özellikle yenilikçilik içeren girişim türleri 
hakkında, kuruluş gününden itibaren dikkat edilmesi gereken 
hukuki düzenlemelerle, gerek yerel gerek yabancı ortak ve/
veya yatırımcı ile işlem yaparken hukuken dikkat edilmesi 
gereken hususları konuşulacaktır.

İkinci ayağında ise;

bu eğitimde de girişimciliğe hayati önem taşıyan 
muhasebesel ve finansal açıdan yaklaşarak temel konu 
başlıkları üzerinde incelemeler yapılacaktır.

10-15 aralık
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NLP EĞİTMİ

Güzelbahçe Rotaract Kulübü

NLp istediğiniz hedeflere ulaşmanız için gerekli olan 
kusursuzluğu irdelemeniz ve yeniden şekillenmeniz konusunda 
size olanak sağlayan bir metodolojidir. 
alanında başarılı insanların davranışlarını, düşüncelerini, 
alışkanlıklarını analiz ederek modeller üretmek mümkündür. 
Eğitimimiz soru cevap ve uygulama olarak 3 aşamadan 
oluşacaktır.

11 aralık

ROTARY VAKfI EĞİTMİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Rotary Vakfı’nın bizlere sağlamış olduğu burslar ve teşvikler 
nelerdir? bunlardan nasıl yararlanabiliriz? gibi soruların 
yanıtlandığı merak edenleri ve özellikle gelecek dönem 
başkanlarının ilgisini çekebilecek eğitimimizin ayrıntıları 
yakında sizlerle olacak.

12-13 aralık
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İŞLETMELER AÇISINDAN SOSYAL MEDYA VE 
DİJİTAL PAZALRAMA EĞİTİMİ

Konak Rotaract Kulübü

Dijital medyaya ve pazarlamaya bambaşka bir dünyadan 
bakan ve bu işte bayrak yarışını önde götüren markalardan 
Türk Tuborg’un Dijital pazarlama Yöneticisi Tuğçe küçükmutlu 
tarafından verilecek olan eğitimin detayları yakında sizlerle 
olacaktır.

16 aralık

fİNANSAL OKUR YAZARLIK EĞİTİMİ

Ege Rotaract Kulübü

Eğitimimizde bütçesini bilen bireyler için Foder iş birliğinde, 
bütçemizi ve tasarruflarımızı nasıl yönetebileceğimizi ele 
alacağız.

14 aralık
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fOREX PİYASASI VE TEKNİK ANALİZE GİRİŞ EĞİTMİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Finansal piyasalar içerisinde gün geçtikçe konumu yükselen 
FoREX piyasasında eski ve modern teknik analiz yöntemleri 
ve teorilerine genel bir bakış ile pariteler hakkında genel fikir 
sahibi olunması hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacağız.

21 aralık

SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTMİ

Ege Rotaract Kulübü

uzun soluklu olarak 2 gün sürecek olacak eğitimimizde,
Hem okul hem iş hayatında hepimizin en az 1 kere yaptığı 
sunumların püf noktalarını hem powerpoint hem de prezi 
üzerinden öğreneceğiz.

17-22 aralık
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KOŞU METAfORU üZERİNDEN hEDEf BELİRLEME 
VE GERÇEKLEŞTİRME

DİJİTAL ÇAĞDA AVUKATLIK EĞİTİMİ

Tophane Rotaract Kulübü

Bornova & İzmir Rotaract Kulübü

Eğitimimizde;
İş hayatında dogru hedef nasıl belirlenir? konu başlığı 
üzerinden konuşmacımız hem kendisinden hem de koşu 
dünyasının profesyonellerinden vereceği örneklerle iş 
hayatında doğru hedef belirlemenin ve yönetmenin önemini 
bizler için anlatacaktır.

zaV Derneği ve Tbb sem Yürütme kurulu üyelerinden 
av. atalay aksay, imza dersi olan dijital çağda avukatlık 
anlatımıyla, avukatlık mesleğini günümüzün ötesine taşıyacak 
yaklaşımları bizlerle paylaşacaktır.

24 aralık

28 aralık
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FaN paGE: facebook.com/Rotaract2440
GRup:  facebook.com / groups / rotaract2440

facebook.com / rotaracakademi

https://instagram.com/2440.
bolgehobigruplari?igshid=j8arycfmy3pa

Rotaract2440
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